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1. Az Igazgatóság működésének ismertetése, az Igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és
feladatmegosztás bemutatása
Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik
személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, vezeti és irányítja a Társaság üzleti tevékenységét,
gazdálkodását és gondoskodik az eredményes működés feltételeiről.
Az Igazgatóság szervezetét és működését az Alapszabály, valamint az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza. Az
Igazgatóság Ügyrendjének megállapítása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az Alapszabály és az
Igazgatóság Ügyrendje is elérhető a Társaság hivatalos honlapján (www.fhb.hu).
Az Igazgatóság legalább öt, legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóság létszáma 2016. október 14. napjáig hét
fő, azt követően hat fő, 2016. november 30. napjától öt fő volt. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja a
részvényesek vagy más személyek köréből. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (Hpt.), valamint az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a 2017. évben az Igazgatóság
tagjai közül a Társaság vezérigazgatója, valamint a vezérigazgató-helyettes(ek) a Társasággal folyamatosan
munkaviszonyban álltak (belső igazgatósági tagok).
Az igazgatósági tagok a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés által hozott határozatok, illetve
kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a
Társasággal szemben. A testület ily módon okozott kárért való felelőssége egyetemleges. Ha a kárt az
Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól azon igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt,
vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban
a Felügyelő Bizottság tudomására hozta.
Az Igazgatóság döntéseit objektíven, az összes részvényes érdekeit szem előtt tartva hozza meg, törekedve a
menedzsment, illetve az egyes részvényesek befolyásától való függetlenségre. Az Igazgatóság tagja e
minőségében a Társaság részvényese, illetve munkáltatója által nem utasítható.
Az Igazgatóság 2017-ben féléves munkatervek alapján végezte tevékenységét. Az Igazgatóság az üléseit
szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta tartja. A hatáskörébe utalt ügyeket írásos előterjesztések
alapján tárgyalja. Döntéseit írásban – az előterjesztő által benyújtott határozati javaslat alapul vételével –
határozat formájában hozza meg. Az előterjesztéseket és a kapcsolódó határozati javaslatokat az ügyvezetés
készíti el az Igazgatóság számára. Az előterjesztések tartalmi megalapozottságáért az előterjesztést készítő
szervezet vezetője, valamint a szakmai felügyeletet gyakorló vezérigazgató-helyettes, ennek hiányában a
szakmai felügyeletet gyakorló vezérigazgató a felelős. Az igazgatósági ülések időpontjáról és napirendjéről az
Igazgatóság tagjai az ülést megelőző 8 nappal írásban tájékoztatást kapnak, illetve az írásos előterjesztéseket
legkésőbb az ülés előtt 3 munkanappal megkapják.
Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint a fele jelen van. Az
Igazgatóság határozatait – az Igazgatóság Ügyrendjében meghatározott esetek kivételével – egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. A tárgyalt ügyben bármilyen módon személyében érintett
igazgatósági tag a határozathozatalban nem vehet részt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az Igazgatóság elnöke bármely tag kérésére titkos szavazást rendel el.
Az Igazgatóság sürgős esetekben távbeszélőn, telefaxon, és más hasonló módon is hozhat érvényes
határozatot, ha az igazgatósági tagok részére a döntést igénylő kérdésről – legalább elektronikus úton – az
írásos előterjesztést a Társaság eljuttatja és a tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalja, azt két napon belül megküldi a Társaság székhelyére.
Az Igazgatóság ülésén a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag állandó
meghívottként vesz részt. Az Igazgatóság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – a Társaság könyvvizsgálóját,
vagyonellenőrét és más személyt is meghívhat. 2017-ben az Igazgatóság üléseire minden esetben meghívást
kapott a Társaság könyvvizsgálója, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak (a felügyeleti szervre való utalás a továbbiakban: „Felügyelet”) a
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Társaság felügyeletéért felelős felügyelője, a Takarékbank Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs
Szervezete képviselője.
Az Igazgatóság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az Igazgatóság munkáját az elnök irányítja. Az elnök
feladatait akadályoztatása esetén a bankcsoport prudens működéséért felelős ügyvezető látja el.
Az Igazgatóság feladat- és hatáskörét részletesen az Alapszabály, illetve az Igazgatóság Ügyrendje határozza
meg. Az Igazgatóság hatásköre kiterjed a Társaság stratégiájával, üzleti és pénzügyi tevékenységével
kapcsolatos jogkörökre, a Társaság működésével és szervezetével összefüggő feladat- és hatáskörökre,
tőkeemeléssel, valamint saját részvénnyel kapcsolatos jogkörökre, az FHB Bankcsoport1 irányításával,
társaságalapítással, befektetésekkel kapcsolatos hatáskörökre, a Társaság képviseletével kapcsolatos jogokra,
valamint az Igazgatóság saját működésével összefüggő jogkörökre.
A Társaság menedzsmentje, a Társaság felső vezetése a 2017. évben az alábbi összetételben végezte
tevékenységét: vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes. Mindketten az Igazgatóság belső tagjai is voltak 2017.
április 26-ig, amikor a Társaság Igazgatósága a tisztségükből visszahívta őket. A menedzsment tagjai felett a
munkáltatói jogokat az Igazgatóság – az Igazgatóság elnöke útján – gyakorolja.
A vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a Társaság első számú vezető állású
munkavállalója. A vezérigazgató a Társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését
munkaviszony, míg az igazgatósági tagsági megbízatásával kapcsolatos feladatait társasági jogi jogviszony
keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, igazgatósági taggá
választására és igazgatósági tagságára a Hpt. és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései (voltak) az
irányadók.
Az Igazgatóság és a vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a Társaság napi munkáját a
vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az
Igazgatóság határozatainak megfelelően. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az
eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva. A
vezérigazgató rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot, illetve az egyes ülések között az Igazgatóság elnökét
a Társaság és az FHB Bankcsoport működésével kapcsolatos kérdésekről. Ez a feladatmegoszlás nem érinti az
Igazgatóságnak, illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét.
A vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottaival – ide nem értve a vezérigazgató-helyettest – kapcsolatos
munkáltatói jogokat. A vezérigazgató, valamint a vezérigazgató-helyettes szervezeten belüli feladatmegosztását
és hatásköreit a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, melynek jelentősebb szervezeti
változásokkal járó módosításának jóváhagyása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

1

Jelen dokumentumban FHB bankcsoport az FHB Jelzálogbank és az általa legalább részben tulajdonolt azon
vállalkozások, amelyeket a Felügyelet összevont felügyelet alá tartozó vállalkozásoknak minősített az FHB Jelzálogbanknak a
Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációba való 2015. évi belépését megelőzően. 2017.január 1. és december 29-ig ezen
vállalkozások: FHB Kereskedelmi Bank Zrt., FHB Lízing Zrt., FHB Ingatlan Zrt, FHB Invest Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt,
Díjbeszedő Faktorház Zrt., Magyar Post Befektetési Zrt.2017. december-29-től FHB Kereskedelmi Bank.
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2. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjai
2.1. Igazgatóság
A Társaság Igazgatóságát a 2017. évben az alábbi személyek alkották:
Külső – független, a Társasággal a tagsági jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem álló – tagok:
Vida József elnök – 2016. november 30. napjától igazgatósági tag, 2016. december 5. napjától az Igazgatóság
elnöke
Vida József közgazdász, több egyetemen folytatott tanulmányokat vállalkozás-gazdálkodással, felszámolás és
csődjoggal kapcsolatosan. Jelenleg a Szent István Egyetem végzős hallgatója Bizalmi vagyonkezelő szakon.
Bankszakmai pályafutása a Citibank Zrt.-nél 1999-ben indult, 2003-ban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank
főosztályvezetői posztjáról váltott a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Aktív üzletág igazgatói posztjára, itt
2006-tól ügyvezetőként, majd elnök-ügyvezetőként dolgozott. Az elmúlt évtizedben jelentős szerepet vállalat a
takarékszövetkezeti integrációs törekvésekben, 2007-től az OTSZ elnökségének tagjaként két cikluson keresztül
képviselte régióját a takarékszövetkezetek érdekképviseleti csúcsszervében. Alapítóként és tisztségviselőként
segítette a Takarék Akadémia, valamint az informatikában meghatározó integrációs társaságok, a Takinvest Kft.,
és a TAKINFO Kft. munkáját is. Tagja a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. igazgatóságának, a Magyar
Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatója. Az ő vezetése mellett valósult meg a
takarékszövetkezeti szektor történetének eddigi legnagyobb egyesülése, amelyben tíz takarékszövetkezet
fúziójával 2015. szeptember elsején létrejött a B3 TAKARÉK Szövetkezet, amely Budapest mellett négy
megyében szolgálja ki mintegy 130 ezer ügyfelét. Vida József az elmúlt években aktívan közreműködött a
kormányzati integrációs stratégia megvalósításában, támogatta és segítette az integrációs törvény
végrehajtásához szükséges feladatok elvégzését. 2014-ben gróf Károlyi Sándor emlékplakettel tüntették ki a
takarékszövetkezeti integráció fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért. 2016 júliusában a
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete Igazgatósága elnökének választották, mely tisztséget 2016,
december 8.-ig töltötte be. 2016. december 8.-án a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közgyűlése az
Igazgatóság tagjává választotta. 2017. január 18. napjától az Igazgatóság elnöke és vezérigazgatója. A
takarékszövetkezeti munka mellett maga is gazdálkodóként él, Hannoveri lovakat tenyészt, illetve több
szervezetben (Magyarországi Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Leonbergi Ebtenyésztők
Országos Egyesülete, a Magyarországi Hovawart Ebtenyésztők Országos Egyesületének élén is) vezető
tisztséget tölt be, ebben az évben a Csongrádon Vadtenyésztő, vadgazdálkodási szakon szerzett technikusi
végzettséget, így beteljesült gyermekkori fogadalma is, és családja több generációs hagyományainak is
tiszteletet adva már hivatásos vadász mestersége is adott.
Soltész Gábor Gergő – 2016. november 30. napját megelőzően belső, azt követően külső tag
2013 februárjától volt a Társaság vezérigazgató-helyettese, 2013. április 24. napjától az Igazgatóság tagja. Az
FHB Bank Zrt. vezérigazgatói tisztét is betöltötte, illetőleg ugyanitt igazgatósági tag is volt. A Társaságnál
betöltött vezérigazgató-helyettesi tisztségéről, illetőleg az FHB Bank Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéről
és belső igazgatósági tagságáról 2015. január 31. napjával lemondott, a Társaság Igazgatóságának azonban
továbbra is tagja maradt.
Mészáros Attila – 2016. november 30. napjától az Igazgatóság tagja
Mészáros Attila agrármérnök, közgazdasági szakokleveles mérnök, emellett két MBA végzettséggel is
rendelkezik. Dolgozott a Credit-Lyonnais Magyarország Bank Zrt.-nél, 2001 és 2007 között a K&H Bank Zrt.
Nagyvállalati Ügyfélkapcsolatok Igazgatósága, illetve a Hitelkockázat Kezelési Igazgatósága igazgatójaként.
2007 szeptembere és 2009 decembere között az MKB Bank Zrt. restrukturálási szakterületét vezette, majd az
MKB romániai követeléskezelő leányvállalatának vezérigazgatója és az Igazgatóságának elnöke volt. 2011
novemberétől pénzügyi restrukturálási tanácsadó előbb az Ernst&Young Tanácsadó Kft.-nél, majd saját
társaságában. 2014. júliustól és 2015 februárig a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. megbízásából
felügyeleti biztos volt öt hitelintézet felszámolása során. 2015. márciusától a Szövetkezeti Hitelintézetek
Integrációs Szervezetében az SSC és leányvállalat irányítási szakterület vezetője, emellett a Bóly és Vidéke
Takarékszövetkezet Igazgatóságának elnöke, a Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. ügyvezető igazgatója,
valamint a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeteti Közös Alapja Igazgatótanácsának tagja.
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Belső – a Társasággal munkaviszonyban álló – tagok:
Oláh Márton – 2016. december 5. napjáig vezérigazgató-helyettes , azt követően vezérigazgató 2017. április 26.
napjáig. A Társaság éves rendes közgyűlése 2017. április 26-án igazgatósági tisztségéből visszahívta. A
közgyűlési határozattal összhangban a Társaság Igazgatósága 2017. április 26-án vezérigazgatói tisztségéből
visszahívta.
Dr. Landgraf Erik vezérigazgató-helyettes – 2016. november 30. napjától 2017. április 26. napjáig.
A Társaság éves rendes közgyűlése 2017. április 26-án igazgatósági tisztségéből visszahívta. A közgyűlési
határozattal összhangban a Társaság Igazgatósága 2017. április 26-án vezérigazgató-helyttesi tisztségéből
visszahívta.
Dr. Nagy Gyula vezérigazgató - 2017. április 26. napjától
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem külkereskedelmi szakán diplomázott 1976-ban, amelyet követően
szakközgazdászi és közgazdaságtanból egyetemi doktori címet is szerzett 1981-ben. 1977-től a Ganz
Árammérőgyár export főosztályvezetőjeként dolgozott, majd az Unicbank Rt. üzletkötője és a Citibank Hungary
Rt. nagyvállalati partnerkapcsolatok osztályvezetője volt. 1991 és 1995 között a BNP-Dresdner Bank Rt., 1995 és
1999 között a HVB Bank Hungary Rt. vállalati üzletágát irányította. 1999 és 2001 között a HVB Bank Hungary Rt.
vezérigazgató-helyettese és az igazgatótanács tagja, 2001 és 2007 között az Unicredit Jelzálogbank Zrt.
vezérigazgatója. 2007 októberétől az FHB Nyrt. Partner Refinanszírozási és Integrációs Önálló Osztályát vezeti,
ahol az FHB csoport refinanszírozási tevékenységét irányítja. Mesterfokozatú ingatlanszakértő, az Európai
Jelzálogszövetség kutatási és statisztikai munkabizottságának tagja.
Tóth Edit Erika vezérigazgató-helyettes – 2017. április 26. napjától
A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végzett szaküzemgazdászként. Szakmai pályafutását 1994-ben az OTP
Bank Nyrt.-nél kezdte, ahol később a Minősített Kintlévőségek Osztályát illetve a Vállalkozási Osztályt vezette,
2001 és 2006 között pedig Ügyfélkapcsolati Igazgató volt. Ezt követően az MKB Bank Zrt. területi igazgatója,
majd 2010 és 2013 között a Hungarocontrol Zrt. gazdasági igazgatója volt. 2013 és 2014 között a Fővárosi
Közterületfenntartó Zrt. értékesítési főosztályvezetőjeként dolgozott, 2014-től az MNB Biztonsági Zrt. gazdasági
igazgatója, valamint 2014 és 2015 között a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. felügyeleti biztosi
névjegyzékében szerepelt.
2.2. Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság
A Társaság Felügyelő Bizottságát – és egyben Audit Bizottságát – 2017. évben az alábbi személyek alkották:
Dr. Harmath Zsolt elnök - 2017. január 2. napjától
Első diplomáját 1999-ben szerezte közgazdászként, majd mérlegképes könyvelői vizsgát tett. Másoddiplomáját
2005-ben jogászként szerezte. 1999-től 2010-ig a Magyar Posta Zrt. munkavállalója volt, ahol ezidő alatt
végigjárta a ranglétrát: költségelemző kontrollerként kezdte pályafutását a Budapesti Igazgatóságon, majd 2001től Közgazdasági Osztályvezető, 2003-tól Gazdasági Igazgatóhelyettes volt. 2005-től teljeskörűen felelt a Magyar
Posta gazdasági vállalatirányítási rendszeréért. 2010 szeptemberétől a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Kontrolling, könyvszakértő, vagyonértékelő Igazgatója, majd 2014-től Gazdasági Főigazgatója. Több cégnél is
jelentős tisztséget töltött be, többek között a Rába Nyrt. Igazgatóságának tagja, később Felügyelő Bizottságának
elnöke, valamint Volán társaságok Felügyelő Bizottságának elnöke.
Dr. Antal Kadosa Adorján – a Felügyelő Bizottság tagja 2017. január 2. napjától
Tanulmányait a Kodolányi János Főiskola Német Karán, kommunikáció szakon, illetve a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar jogász szakán végezte. Jogi szakvizsgát 2009-ben tett, ezt
követően egyéni ügyvédként tevékenykedik. 2007-től az Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
igazgatósági tagja, tulajdonosa és közbeszerzési tanácsadó, 2013-tól a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
igazgatósági tagja, tulajdonosa és hivatalos közbeszerzési tanácsadó. A Magyar Büntetőjogi Társaság és a
Magyar Kriminológiai Társaság tagja.
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Dr. Kovács Mónika – a Felügyelő Bizottság tagja 2017. január 2. napjától
Jogász, diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Pályafutását 2005-ben a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél kezdte jogászként. 2009-től üzletág igazgatóként irányította a
közlöny és elektronikus kiadvány üzletágat. Felelősségi körébe tartozott a jogi szakterület, az ügyfélszolgálati és
értékesítési pontok, valamint a teljes szerkesztőség irányítása. 2005 és 2008 között óraadó oktatóként dogozott a
PTE Alkotmányjogi tanszékén. 2016 augusztusa óta a Magyar Posta Zrt. felügyelő bizottságának tagja, 2016
októberétől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára.
Pórfy György – a Felügyelő Bizottság tagja 2017 január 2. napjától
Tanulmányait a Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. 1994-től dolgozik banki területen, először a
Merkantil Banknál, majd a BNP-Dresdner Bank Hungária Rt.-nél, később pedig a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.nél töltött be vezetői pozíciót, majd 2002-től az Unicredit Bank Hungary Zrt. Nagyvállalati Igazgatóságán előbb
főosztályvezető, majd ügyvezető igazgató volt. 2010-től az Unicredit Leasing Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatói,
2012-től pedig az Unicredit Jelzálogbank Zrt. elnök-vezérigazgatói posztját töltötte be. 2016 áprilisától a Magyar
Takarészövetkezeti Bank Zrt. Vállalati Üzleti Divíziójának vezérigazgató-helyettese.
Dr. Reiniger Balázs – a Felügyelő Bizottság tagja 2017. január 2. napjától
Ügyvéd, a Reiniger Ügyvédi Iroda irodavezetője. 1977-ben született Budapesten. Jogi tanulmányait 2001-ben az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, kiváló eredménnyel. Párhuzamosan
hallgatott jogot magyar, majd finn állami ösztöndíjasként a Helsinki Egyetem Jogtudományi Karán. Gyakornoki
éveit nemzetközi ügyvédi irodákban töltötte, majd a szakvizsgát követően, 2005-ben megalapította a saját neve
alatt működő ügyvédi irodát, melyet azóta is vezetve főként hazai és nemzetközi tulajdonú társaságok részére
elsősorban polgári, gazdasági és kereskedelmi jogi ügyekben, valamint stratégiai kérdésekben ad tanácsot.
2007-2008 között ügyvédi tevékenységével párhuzamosan a PLUS Élelmiszer Diszkont Kft. vezető jogásza is
volt. Egyetemi évei alatt és az azt követő időszakban az ELTE Római Jogi Tanszékének aktív óraadó tanára volt.
Dr. Reiniger Balázs 2013-tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Válaszottbíróságának bírája; 2015 decemberétől
a Közbeszerzési Hatóság Tanácsának tagja, valamint 2016 áprilisától az Új Világ Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának elnöke.
A Felügyelő Bizottság valamennyi fenti tagja független – a Társasággal a tagsági jogviszonyon kívül más
jogviszonyban nem álló – tag. Erre tekintettel a Felügyelő Bizottság tagjai közül dr. Harmath Zsoltot, dr. Antal
Kadosát és Pórfy Györgyöt a Társaság közgyűlése a Hpt. előírásainak megfelelően felállított Audit Bizottság
tagjaivá választotta.
2.3. A Társaság menedzsmentje
A Társaság menedzsmentjét 2017-ben az alábbi személyek alkották:
Vezérigazgató:
Oláh Márton 2016. december 5.-2017. április 26.
Dr. Nagy Gyula 2017. április 26. napjától
Az Igazgatóság belső tagja. Bemutatását ld. a 2.1. pontban.
Vezérigazgató-helyettes:
Dr. Landgraf Erik 2016. november 30.-2017. április 26.
Tóth Edit Erika 2017. április 26. napjától
Az Igazgatóság belső tagja. Bemutatását ld. a 2.1. pontban.
Az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai és a menedzsment tagjai szakmai pályafutásának részletes
bemutatása a Társaság honlapján (www.fhb.hu) olvasható.
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3. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 2017. évi munkájának ismertetése
3.1. Az Igazgatóság 2017. évben végzett tevékenységének bemutatása
3.1.1 Az Igazgatóság által végzett feladatok összefoglalása
Az Igazgatóság 2017-ben összesen tíz ülést tartott, melyből kettő a Felügyelő Bizottsággal összevont ülés,
illetőleg egy esetben a testület ügyrendje szerinti rendkívüli ülés volt. Ezen felül huszonhárom esetben került sor
ülésen kívüli határozathozatalra. Az ülések megtartása, illetve az ülés tartása nélküli határozathozatali eljárás
minden alkalommal szabályszerűen történt, ezeken a testület kivétel nélkül határozatképes volt.
A munkatervekben kitűzött feladatok mellett az Igazgatóság az üléseken, valamint az írásos szavazások
keretében több esetben döntött a munkatervben eredetileg nem szereplő, azonban a testület hatáskörébe tartozó
és döntést igénylő kérdésekben.
Az ülések napirendjére az esetek döntő többségében írásos formában kerültek beszámolók, tájékoztatók és
egyéb előterjesztések, melyek az ügyvezetés, valamint a vizsgált kérdéskörben érintett szakterület vezetőjének
közreműködésével készültek. Az Igazgatóság az ülései napirendjén szereplő kérdéseket kellő alapossággal
megtárgyalta, a testület tagjai az előterjesztéseket szakmai észrevételeikkel, hozzászólásaikkal rendszeresen
kiegészítették, pontosították, illetve adott esetben módosító javaslatokat fogalmaztak meg.
Az Igazgatóság által 2017-ban tárgyalt témakörök közül az alábbiak emelendők ki:
 Az Igazgatóság a 2017. évben kiemelt figyelmet fordított a Társaságot és az FHB Bankcsoportot érintő
legfontosabb – a Társaság által a tőkepiaci szabályoknak megfelelően nyilvánosságra hozott – eseményekre,
így különösen a Társaság vezető tisztségviselőiben, illetve tulajdonosi körében bekövetkezett változásokra.
 Az Igazgatóság 2017. évben is kiemelt figyelmet fordított a vonatkozó integrációs szabályzatok
implementálására.
 Az Igazgatóság 2017. évben kiemelt figyelmet fordított a Headoffice projekt implementálása körében a
Társaságot érintő csoportos létszámcsökkentés végrehajtásával összefüggő döntésekre.
 Az Igazgatóság 2017. évben kiemelt figyelmet fordított a Társaság tulajdoni részesedéseinek értékesítésével
összefüggő befektetési döntések meghozatalára.
 Az Igazgatóság 2017. évben kiemelt figyelmet fordított a tiszta jelzálogbanki profil kialakítását célzó
intézkedések meghozatalára.
 Az Igazgatóság a 2017. évi ülésein is – a korábbi évekhez hasonlóan - állandó napirendi pontként tárgyalta
meg a menedzsment beszámolóját a Társaság és az FHB Bankcsoport aktuális üzleti és pénzügyi
helyzetéről, melynek keretében folyamatosan nyomon követte a Társaság működését, pénzügyi helyzetét.
Ennek köszönhetően az Igazgatóság az év folyamán végig kellő információval rendelkezett a Társaság
működését befolyásoló belső és külső körülményekről, képes volt a negatív hatással járó helyzeteket észlelni
és azokra szükséges intézkedéseket foganatosítani, illetve a menedzsment munkáját szakmai javaslatokkal
támogatni.
 Az Igazgatóság 2017-ben is kiemelt figyelmet fordított az FHB Bankcsoport által kihelyezett hitelállomány
minőségének elemzésére, védelmére, a portfolió romlását megelőző intézkedések megtételére. Ennek
keretében hatékony intézkedések történtek egyrészt a hitelezési folyamat központosítása és racionalizálása,
másrészt a minősített hitelek kezelése, behajtása hatékonyabbá tétele érdekében.
 Az Igazgatóság 2017-ben is rendszeresen, negyedévente megtárgyalta a menedzsmentnek az FHB
Bankcsoport hitelezési, likviditási, piaci és működési kockázatairól szóló jelentését.
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 Az Igazgatóság 2017-ben is foglalkozott a Javadalmazási politika végrehajtásával kapcsolatos kérdésekkel.
 Az Igazgatóság a hatáskörébe utalt szabályzatok módosítására irányuló menedzsmenti javaslatokat minden
esetben megalapozottnak találta, és az előterjesztés szerinti tartalommal, illetve kisebb módosításról való
döntés mellett elfogadta.
 Az Igazgatóság a 2017. év során is figyelemmel kísérte a Társaságnál a külső hatóságok (NAV,MNB) által
lefolytatott vizsgálatokat, és a vizsgálatok megállapításaira vonatkozó feladatterv kialakítását és
végrehajtását. Az Igazgatóság munkájával kapcsolatban egyik vizsgálat sem állapított meg
szabálytalanságot, illetve kifogást.
 Az Igazgatóság egyrészt a menedzsment rendszeres üzleti és pénzügyi beszámolóin keresztül, másrészt
egyedi napirendi pontok keretében folyamatosan tájékozódott az FHB Bankcsoport egyes tagjainak
működéséről, üzleti és pénzügyi helyzetéről. Az Igazgatóság, mint az FHB Bankcsoport egyes tagjai felett a
Társaság nevében részvényesi jogokat gyakorló testület a 2017. év során is a jogszabályoknak megfelelően
gyakorolta részvényesi jogait az egyes bankcsoporti társaságok tekintetében, melynek keretében elfogadta
ezen társaságok üzleti jelentéseit, éves beszámolóit, a kapcsolódó, szükséges határozatokat meghozta. Ezen
kívül több esetben hozott az Igazgatóság részvényesi hatáskörében részvényesi határozatot a bankcsoporti
társaságok működését érintően.
 A menedzsment rendszeresen tájékoztatást adott az Igazgatóság részére a korábbi igazgatósági határozatok
végrehajtásáról, valamint negyedévente a csoportszinten hatályba lépett belső utasításokról.
3.1.3. Az Igazgatóság együttműködése más szervezetekkel
Az Igazgatóság továbbra is együttműködő, korrekt kapcsolatot tartott fenn mind a Felügyelő Bizottsággal, mind
pedig a menedzsmenttel. A Társaság vezérigazgatója minden igazgatósági ülésen jelen volt, ahol a Társaság
működését érintő aktuális kérdésekről részletesen beszámolt, valamint a napirend tárgyalásakor felmerülő
kérdésekre válaszokat adott. A Felügyelő Bizottság elnöke minden esetben meghívást kapott az Igazgatóság
üléseire, ahol véleményét, javaslatait minden esetben kifejthette, így a tulajdonosi képviselet a Társaság
irányítása során mindvégig biztosított volt. A két testület elnöke, a vezérigazgató és helyettese közötti
konzultációk és véleménycsere egyébként az egyes ülések között is rendszeres volt.
3.2. A Felügyelő Bizottság 2017. évben végzett tevékenységének bemutatása
3.2.1 A Felügyelő Bizottság által végzett feladatok összefoglalása
A Társaság Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: „FB”) 2017-ben előre elfogadott féléves munkatervek alapján
működött. A munkatervek a testület önálló feladataiból, és a Társaság belső ellenőrzése (a továbbiakban: „Belső
Ellenőrzés”) által végrehajtott vizsgálatok áttekintéséből tevődött össze. 2017-ben az FB összesen öt ülést tartott,
melyből kettő az Igazgatósággal összevont ülés volt, illetőleg négy esetben került sor ülésen kívüli
határozathozatalra. Az ülések megtartása, illetve az ülés tartása nélküli határozathozatali eljárás minden
alkalommal szabályszerűen történt, ezeken a testület kivétel nélkül határozatképes volt.
Az FB a Ptk.-ban, valamint a Hpt.-ben kötelezően előírt tárgykörökön túl folyamatosan tájékozódott a Társaság
üzleti és pénzügyi helyzetéről, a működést érintő legfontosabb aktuális kérdésekről, valamint az Igazgatóság
üléseiről, az Igazgatóság által meghozott döntésekről.
Az FB a fentieken túl önálló kezdeményezésként megvizsgálta, megvitatta és értékelte:
 a 2017. évi belső ellenőri jelentések ajánlásai alapján készült intézkedéstervekben szereplő feladatok
megvalósulását,
 a Társaság kinnlevőségei minősítését,
 a Társaság 2017. évi üzleti tervének koncepcióját,
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a Társaság és az FHB Bankcsoport hitelezési, piaci, likviditási valamint működési kockázatairól szóló
negyedéves jelentéseit, valamint
a Compliance Igazgatóság tevékenységéről szóló éves beszámolót.

Az FB 2017. során is figyelemmel kísérte a Társaságnál a Felügyelet és más külső szervezetek által lefolytatott
vizsgálatokat, és a vizsgálatok megállapításaira vonatkozó feladatterv kialakítását és végrehajtását. Az FB
munkájával kapcsolatban a vizsgálatok nem állapítottak meg szabálytalanságot, illetve kifogást.
Az FB részletesen megtárgyalta a Belső Ellenőrzés különböző tárgykörökben végzett vizsgálatait is. A
vizsgálatok alapvetően rendszerszemléletű, kockázatfeltáróés szabályszerűségi vizsgálatok voltak, illetve a
jogszabályi előírásoknak tettek eleget. Ennek megfelelően, a vizsgálatok többek között magukba foglalták a
nyilvánosságra hozatal és a kiszervezett tevékenységek vizsgálatát, a hitelezési kockázat kezeléséről, a
működési kockázat kezeléséről, a tőkekövetelményéről és a likviditási megfelelőségről szóló európai uniós
rendelet és irányelv előírásai által meghatározott felülvizsgálat végrehajtását. Továbbá magukba foglalták az FHB
Bankcsoport tevékenységével, működésével összefüggő szabályszerűségi vizsgálatokat, a javadalmazási politika
végrehajtásával kapcsolatos kérdések vizsgálatát, valamint IT biztonsági és megfelelőségi vizsgálatokat, valamint
az MNB határozatok teljesülésének ellenőrzését.
A Belső Ellenőrzési szervezet a lefolytatott vizsgálatok eredményéről, a belső ellenőrzési vizsgálatok
megállapításaira készült intézkedési tervek végrehajtásáról a Hpt. előírásainak megfelelően folyamatosan
tájékoztatást nyújtott az FB részére, valamint a Társaság ügyvezetése részére. A Belső Ellenőrzés tájékoztatást
adott a kontroll funkciók működéséről, a feltárt hiányosságokról, melyek a Társaság célkitűzésének
megvalósulását befolyásolják, illetve teljesítményére kihatnak.
Az FB különös figyelmet fordított arra, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó, eredményes ellenőrzési
rendszerrel. A 2017. év során bankcsoporti szinten működött az FB által korábban jóváhagyott belső kontrollok
rendszere a vonatkozó jogszabályok, a Felelős Társaságirányítási Ajánlás és a Felügyelet által a belső védelmi
vonalak működtetéséről szóló ajánlás figyelembevételével.
A Belső Ellenőrzés saját középtávú stratégiai célkitűzéssel rendelkezik 2021., 2022. év végéig, amelyet az FB
jóváhagyott. Ennek mellékletét képezi a Belső Ellenőrzés tervezésének alapját képező kockázati térkép és
audituniverzum. A bankcsoporti szintű munkafolyamatok változásai, valamint az Institute of Internal Auditors
(„IIA”) által kiadott standardok figyelembevételével a jóváhagyott operatív és IT kockázati térkép felülvizsgálata és
aktualizálása folyamatosan megvalósul az FB jóváhagyásával.
A Felügyelő Bizottság 2017-ben megtárgyalta a Javadalmazási politika áttekintése és felülvizsgálata tárgyú
előterjesztést.
A Társaság 2016. november 21-én megtartott rendkívüli közgyűlésén megválasztott felügyelőbizottsági tagok
közül a közgyűlés dr. Harmath Zsoltot, Dr. Antal Kadosát és Pórfy Györgyöt választotta meg a Hpt. alapján
felállított Audit Bizottság tagjává. Az FB a feladatai végzése során 2017-ben tehát az audit bizottsági feladatokat
is elvégezte.
3.2.2. A Felügyelő Bizottság működése
Az ülések napirendjére döntően írásos formában kerültek beszámolók és előterjesztések. A testületi tagok között
formális munkamegosztás nem volt. A tagok – az egymástól eltérő szakmai kompetenciájuk és tapasztalatuk
szerint – különböző szempontokat érvényesítettek az egyes vizsgálatok eredményének értékelésekor.
3.2.3. A Felügyelő Bizottság együttműködése más szervezetekkel
Az FB munkakapcsolata az Igazgatósággal, a menedzsmenttel és a Társaság könyvvizsgálójával 2016-ban is
folyamatos, tárgyszerű és eredményes volt. Az FB elnöke állandó meghívottként vett részt az igazgatósági
üléseken, ahol az FB képviseletében lehetősége volt kifejteni az álláspontját.
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A vezérigazgató és/vagy helyettese minden ülésen részt vettek, megfelelő tájékoztatást adtak a testület tagjai
részére, a feltett kérdéseket kimerítően megválaszolták.
Az Igazgatóság és az FB elnöke, valamint a vezérigazgató közötti konzultációk és véleménycsere az egyes
ülések között is biztosított volt.
A könyvvizsgálónak állandó meghívottként volt lehetősége részt venni az FB ülésein, ahol szükség szerint
szakmai észrevételeivel segítette a testület munkáját.
4. A belső kontrollok rendszerének bemutatása, 2017. évi működésének értékelése
A 2017. év során bankcsoporti szinten a belső kontrollok rendszere a vonatkozó jogszabályok, a Felelős
Társaságirányítási Ajánlás és a Felügyelet által a belső védelmi vonalak működtetéséről szóló ajánlás
figyelembevételével valósult meg. A belső kontrollok rendszere tartalmazza a felelős belső irányítás elemeit, a
kockázatkezelést, a megfelelőség biztosítási funkciót, a belső ellenőrzési rendszer elemét képező
munkafolyamatba épített ellenőrzést, a vezetői ellenőrzést, valamint a független belső ellenőrzési funkciót.
A Társaság ügyvezetése a felelős társaságirányítás keretében összehangolja a kontrollfunkciók elemeit
megtestesítő szervezeti egységek tevékenységét, tájékozódik az alapelvek betartásáról, beszámoltatja és
döntéseiben visszacsatolja az egyes kontroll funkciók megállapításait, tapasztalatait.
4.1. A kockázatkezelési alapelvek összefoglalása
A Társaság a prudens működés érdekében, a kockázatok alacsony szinten tartására törekedve kialakította és
honlapján nyilvánosságra hozta az FHB Bankcsoport kockázatkezelési elveit és módszereit.
Az FHB Bankcsoport által alkalmazott kockázatkezelési elvek az FHB Bankcsoportban egységesek, tartalmazzák
a Társaság, mint irányító hitelintézet, az FHB Bank Zrt. és az FHB Bankcsoportba tartozó, összevont felügyelet
alatt álló többi társaság kockázatkezelési koncepcióit. A Takarékbank a Társaság és az FHB Bank Zrt.
belépésekor a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetébe kiterjesztette az Integráció kockázatkezelési
szabályzatait mindkét hitelintézetre. Az FHB Bankcsoport prudenciális szempontból összevont felügyelet alá
került az Integráció központi bankjával, a Takarékbankkal. A Felügyelet döntése alapján a Társaságnak és a vele
korábban összevont felügyelet alá tartozó vállalkozásoknak (KB, FHBL, Ingatlan, FHB Invest, Diófa, DBF,
MPBSZ) a CRR –ben2 megfogalmazott prudenciális követelményeknek szubkonszolidált alapon meg kellett
felelnie a 2016. december 31-ig tartó időszakban. A Magyar Nemzeti Bank ezt a kötelezettséget 2017.január 1jétől megszüntette.
Az FHB Bankcsoport kockázatkezelési alapelveit a Társaság Igazgatósága hagyta jóvá és kompetenciájába
tartozik a kockázatkezelés módját meghatározó alapvető keretszabályok, valamint a módszertanok irányelveinek
elfogadása. Az Integrációs tagsággal az FHB Bankcsoport az Integráció kockázatkezelési szabályait követi és
kockázatainak alakulásáról rendszeresen beszámol az Integráció irányító szerveinek.
Az Igazgatóság az FHB Bankcsoport prudens működéséért felelős tagja (a Társaság vezérigazgatója)
beszámolói, valamint a rendszeres kockázati jelentések alapján értékeli az FHB Bankcsoport működését, azon
belül a kockázatkezelési tevékenységét és a kockázatok mértékét. Amennyiben az FHB Bankcsoport által vállalt
kockázatok mértéke nincs összhangban a kockázati stratégiában foglaltakkal, az Igazgatóság intézkedéseket hoz
a kockázatok mérséklése céljából.
Az FHB Bankcsoport alapvető értékének tekinti a prudens kockázatvállalást. A kockázatkezelés elsődleges célja
az FHB Bankcsoport pénzügyi erejének és jó hírnevének védelme, valamint hozzájárulás a tőkének olyan
versenyképes üzleti tevékenységekre való felhasználásához, amellyel a részvényesi érték növekszik. A pénzügyi
erő védelme azt jelenti, hogy a kockázatok kezelése korlátozza a kedvezőtlen események hatását az FHB
Az európai parlament és a tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó
prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról
2
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Bankcsoport tőkéjére és eredményére. Az FHB Bankcsoport értéke függ jó hírnevétől is, ezért kiemelkedő a jó
hírnév védelme.
A kockázatkezelés céljai elérése érdekében folyamatosan méri és elemzi az FHB Bankcsoport és tagjainak
kockázati kitettségeit, az így nyert információkat feldolgozza, kockázatvállalási szabályokat alkot,
kockázatkezelési rendszereket működtet és kimutatja a kockázatvállalás által indokolt gazdasági tőke
mennyiségét.
Az FHB Bankcsoport a Felügyelet engedélye alapján a hitelkockázat tőkekövetelményét 2008. július 1-jétől a
belső minősítésen alapuló megközelítéssel, a működési kockázati tőkeigényt pedig 2011. december 31-től a
fejlett mérési módszerrel számítja.
4.2. Kockázatkezelési szervezet
A Társaság végzi az FHB Bankcsoport kockázatkezelésének szakmai irányítását, figyelembe véve az Integráció
adta kereteket. Az FHB Bankcsoportba tartozó társaságok beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Társaság
kockázatkezelési szervezeti egységének kockázatkezelési gyakorlatukról, valamint a kockázatvállalást érintő
lényeges változtatásokat csak egyeztetés után léptethetnek életbe.
A Társaság és az FHB Bank Zrt. kockázatkezelési szervezetei elkülönülnek az üzletviteli szervezeti egységektől,
felügyeletüket az adott hitelintézet vezérigazgatója látja el.
4.3. Ellenőrzés, visszacsatolás
A Társaság a kockázatok minimalizálása érdekében a belső védelmi vonal elemeit működteti, a vonatkozó
jogszabályok és felügyeleti ajánlások figyelembevételével. Ennek keretében a kockázatkezelési szervezet
működtetésén túl
a)

a Társaság a megfelelőség biztosításáért felelős szakterület (a továbbiakban „Compliance Igazgatóság”)
útján biztosítja az FHB Bankcsoportban a jogszabályokban, a jogszabálynak nem minősülő egyéb szakmai
szokványokban és gyakorlatban, hatósági ajánlásokban, irányelvekben és határozatokban lefektetett elvek
és előírások, belső szabályzatok (a továbbiakban: „megfelelőségi szabályok”) betartását, azok
megsértésének, megszegésének megelőzését, megakadályozását, ellenőrzését, valamint

b)

működteti a belső ellenőrzési rendszert, melynek elemei (folyamatba épített, vezetői ellenőrzés, vezetői
információs rendszer, valamint független belső ellenőrzési szervezet) a Társaság és az FHB Bankcsoport
minden szervezetére, tevékenységére kiterjednek, a napi tevékenységbe beépülnek és nyomon
követhetőek, illetve rendszeres visszacsatolást adnak a megfelelő vezetési, irányítási szintre.

ad a) A compliance funkciót egyes bankcsoporti társaságoknál önálló szervezet vagy személy látja el, illetve a
FHB Jelzálogbank Nyrt. Compliance Igazgatóság koordinálja és biztosítja bankcsoporti szinten a
bankcsoporti tagok megfelelőségi szempontú ellenőrzését és a megfelelőségi szabályok érvényesülését, az
FHB Bankcsoport prudens működéséért felelős ügyvezetőjének közvetlen irányítása alatt. A Compliance
Igazgatóság feladatait a kapcsolódó felügyeleti ajánlással összhangban belső utasítás szabályozza. A
megfelelőségi kontroll funkciót a Compliance Igazgatóság az FHB Bankcsoport prudens működéséért
felelős ügyvezetője és az Igazgatóság által jóváhagyott részletes éves munkaterv alapján végzi.
Tevékenységének célja, hogy – bankcsoporti szinten – elősegítse a szervezet(ek) prudens, megbízható és
hatékony, a jogszabályoknak megfelelő működését, és mindezekkel a szervezet zavartalan és eredményes
működését, az intézménnyel szembeni bizalom fenntartását, továbbá, hogy az FBH Bankcsoport tagjai
elkerüljék a jogi szankciókat (felügyeleti, versenyjogi, kártérítési stb.), a jelentős pénzügyi veszteséget,
valamint a hírnévromlást.
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A 2017. évi megfelelőségi feladatok végrehajtása bankcsoporti szinten 2017. évben 13 (tizenhárom)
munkaviszonyban foglalkoztatott munkatárs (Compliance Igazgató és 12 (tizenkettő) beosztott munkatárs)
bevonásával valósult meg.
A Compliance Igazgatóság Pénzmosás Megelőzési Osztálya tranzakció-elemző és szűrő szoftver
alkalmazásával támogatja a korszerű és hatékony pénzmosás-megelőzési rendszer működtetését, mely
feltárja és csökkenti a meglévő és jövőben felmerülő ügyfél-kockázatokat, ezáltal jelentősen támogatja a
kockázatkezelési, valamint üzleti folyamatokat is.
Az FHB bankcsoporti tagonként kijelölte és bejelentette a Felügyelet felé az ún. fogyasztóvédelmi ügyekért
felelős kapcsolattartó személyét. A funkciót és a kapcsolódó feladatokat a Compliance Igazgatóság
Fogyasztóvédelmi Osztály fogyasztóvédelmi feladatokért felelős munkatársai látják el.
A Compliance Igazgatóság Tőkepiaci Compliance Osztály munkatársai napi, operatív kapcsolatban állnak a
tőkepiaci tevékenységet folytató üzleti- és háttér-területekkel, a felmerülő jogi és megfelelőségi kérdésekben
– tevékenységben való közvetlen részvétel nélkül – támogatják az üzletág tevékenységének
megfelelőségét, mely által a megfelelőségi kockázatok eredményesen csökkenthetőek.
A Compliance Igazgatóság tevékenységéről szükség szerint, illetve a vonatkozó belső szabályzatban
meghatározott rendszerességgel beszámolt a Társaság, valamint az egyes bankcsoporti tagok
Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága felé.
ad b) A munkafolyamatba épített ellenőrzés és a vezetői ellenőrzési rendszer elemei a munkaköri leírásokba és
eljárási rendekbe kerültek beépítésre, az alkalmazási elveket pedig az ellenőrzési rendszerekről szóló belső
utasítások, szervezeti és működési szabályzatok tartalmazzák. Az alkalmazási elvek arra tekintettel kerültek
kialakításra, hogy elősegítsék a Társaság hatékony működését, a Társaság céljainak elérését,
jogszabályoknak való megfelelő működést és a felmerülő kockázatok feltárását az azokra adandó megfelelő
válaszok biztosításával.
A belső kontroll elválaszthatatlan részét képezi a függetlenített belső ellenőrzési szervezet. Az FHB
Bankcsoporton belül a jogszabályi követelménynek megfelelően a Társaságnál, az FHB Bank Zrt.-nél, az
FHB Lízing Zrt.-nél, a Diófa Alapkezelő Zrt.-nél, a Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zrt.-nél és a
Díjbeszedő Faktorház Zrt.-nél működik független belső ellenőrzési funkció, szervezet.
Az FHB Bankcsoportnál működő belső ellenőrzési szervezetek függetlenségét biztosítja, hogy a vonatkozó
szabályzatok szerint belső ellenőrzés/ellenőr az ellenőrzésen kívül más feladatkörrel nem bízható meg,
operatív módon a banki folyamatokban, döntésekben nem vesz részt. A Belső Ellenőrzés éves munkatervét
az FB hagyja jóvá, ahhoz képest további ellenőrzési feladatot az FB és a Belső Ellenőrzés vezetője
határozhat meg, valamint az FB egyetértésével a Társaság vezérigazgatói és a Bankcsoport prudens
működéséért felelős ügyvezetője. A társaságok belső ellenőrzési szervezeteinek irányítását az adott
társaságok Felügyelő Bizottságai látják el. A belső ellenőrzési tevékenység közvetlen szakmai irányítása,
bankcsoport szinten, módszertani útmutatása az SZHISZ-en keresztül valósul meg. A társaságok Belső
Ellenőrzés vezetői a helyi FB-nek beszámolási kötelezettséggel tartoznak.
Az FHB Bankcsoport társaságainál működő belső ellenőrzés/ellenőr a lefolytatott vizsgálatok eredményéről
a Hpt. előírásainak megfelelően tájékoztatást nyújtott az FHB Bankcsoportba tartozó hitelintézetek,
pénzügyi intézmények Felügyelő Bizottságai, valamint a Társaság ügyvezetése részére. A Társaság Belső
Ellenőrzése az FB részére beszámol tevékenységéről és tájékoztatást ad a kontroll funkciók működéséről, a
feltárt hiányosságokról. A Belső Ellenőrzés folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a feltárt
hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések elvégzésnek megtörténtét, melyről szintén rendszeresen
beszámol és tájékoztatást nyújt az FB és a Társaság menedzsmentje részére. A Társaság a Szövetkezeti
Hitelintézetek Integrációs Szervezetéhez történt csatlakozásából adódóan a Társaság belső ellenőrzési
szervezete adatszolgáltatási kötelezettséget teljesített a Takarékbank Belső Ellenőrzése részére, amelynek
alapja a Társaság által kötelezően alkalmazandó, a Takarékbank által az Integráció részére készített belső
ellenőri szabályzat rendszere.
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A Belső Ellenőrzés tevékenységének tervezését és végrehajtását kockázatelemzésen alapulva végzi, az
üzleti folyamatok teljes skáláját elemzi és vizsgálja. A Belső Ellenőrzés a 2017-es évben is rendelkezett az
FB által elfogadott belső ellenőrzési stratégiával (hosszútávú ellenőrzési tervvel), belső ellenőrzési
szabályzattal és a belső ellenőrzési tevékenység lefolytatását elősegítő kézikönyvvel, a kockázatértékelési
és vizsgálati eredmények módszertanával, a beszámolási és információs rendszer szabályozásával. Az
előbbiek figyelembevételével készíti el a belső ellenőrzés éves munkatervét, melyet az FB hagy jóvá.
Hatáskörét tekintve korlátlan hozzáféréssel rendelkezik minden, a vizsgálatokhoz szükséges információhoz
és dokumentumhoz.
A Belső Ellenőrzés 2017. évi alapvető feladata volt, hogy általános és témavizsgálatokon keresztül,
valamint az előző években végrehajtott vizsgálatok tapasztalatai alapján, a piaci körülményekhez igazodóan
elősegítse a Társaság és az FHB Bankcsoport stratégiai célkitűzéseinek megvalósulását, a szabályszerű
működést, az ellenőrzési rendszer működését, kiemelten a hitelezési és refinanszírozási tevékenység
bonyolítása, szabályszerűsége terén, illetve eleget tegyen a Társaság vezetői és ellenőrző testületei által
meghatározott elvárásoknak, feladatoknak. Kiemelt feladat és cél volt az, hogy áttekintse a jogszabályi
keretek betartását a gyakorlatban, a szabályszerűséget és ezen keresztül csökkentse a kockázatokat,
valamint elősegítse a szabályszerű működést a bankcsoporti tagoknál. További cél volt az, hogy a
folyamatba épített és vezetői ellenőrzés követelményeinek teljesülése terén érzékelhető hiányosságok
kiszűrése, megszüntetése érdekében a vizsgálatok segítsék elő az ellenőrzési rendszerek érdemi
funkcionálását, hatékony működését, illetve hogy egy új tevékenység, munkafolyamat vagy termék
esetében a lehetőségekhez képest rövid időn belül lefolytatott vizsgálat keretében visszacsatolás szülessen
az esetlegesen felmerülő hiányosságok, kockázatok hatékony kezelése érdekében.
A Belső Ellenőrzés csoportszinten, a 2017. évre jóváhagyott munkatervi feladatai keretében 65 vizsgálatot
hajtott végre. Típusát tekintve 28 lebonyolítási (folyamat) vizsgálat, 11 szabályszerűségi vizsgálat, 13
irányítás, menedzsment típusú vizsgálat, 4 informatikai, biztonsági vizsgálat és 2 utóvizsgálat volt. 7 db
terven felüli ellenőrzés került elrendelésre, amelyek vizsgálatai szintén lezajlottak. A lezárt vizsgálatoknál az
FB egyetértésével, az Igazgatóság tudomásulvételével szükség szerint intézkedési terv készült a feltárt
megállapítások kijavítására. Az intézkedéstervi feladatok időarányosan végrehajtásra kerültek, azok
nyomon követését az FB a Belső Ellenőrzés útján rendszeresen biztosította..
4.4. A könyvvizsgáló tevékenységei
A Társaság könyvvizsgálója a 2017. üzleti évre is a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszáma: 01-09-071057; kamarai tagsági
száma: 000083; felügyeleti pénzügyi intézményi minősítési nyilvántartási száma: T-000083/94; a továbbiakban:
„Könyvvizsgáló”) volt. A Könyvvizsgáló nevében a könyvvizsgálati feladatokat Horváth Tamás (anyja neve: Grósz
Veronika; születési helye, ideje: Budapest, 1969.03.08.; lakóhely: 1028 Budapest, Bölény u. 16.; kamarai
nyilvántartási száma: 003449; felügyeleti intézményi minősítési nyilvántartási szám: E003449; a továbbiakban:
„könyvvizsgálatot ellátó természetes személy”) látta el.
A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2017-ben
n, az éves könyvvizsgálati feladatok ellátására vonatkozó megbízáson kívül a szokásoknak megfelelően
elvégezte a Társaság jelzáloglevelei forgalomba hozatalával kapcsolatos kibocsátási tájékoztatók adatainak
vizsgálatát is.
A Könyvvizsgáló ezen megbízásait szerződésszerűen teljesítette, melyet a Társaság megfelelően igazolt.
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5. A Társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának
ismertetése
5.1. A Társaság közzétételi alapelvei
A Társaság Igazgatósága a felelős társaságirányítás követelményrendszerén belül kiemelt jelentőséget tulajdonít
a Társaság működése átláthatóságának, mivel a Társaság által követett nyilvánosságra hozatali gyakorlat
alapvetően kihat a Társaság megítélésére. A működés hatékonyságát hitelesen tükröző tájékoztatásnak
stratégiai jelentősége van, amennyiben erősíti a részvényesek és egyéb érintett felek Társaságba vetett bizalmát.
A Társaságnak minden bejelentési és közzétételi kötelezettségét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően,
az előírt formában és határidőben teljesítenie kell. A Társaságnak a közzétételi kötelezettségén túl ugyanakkor
kötelessége, hogy egyrészről megakadályozza azt, hogy bármely alkalmazottal szemben felmerülhessen az
információkkal való visszaélés gyanúja, másrészről az információk szervezett közlése által minden
részvénytulajdonos számára egy időben és ugyanazt az információt juttassa el. Az ügyvezetés köteles
biztosítani, hogy a Társaság nyilvánosságra hozatali gyakorlata az Igazgatóság által meghatározott alapelveknek
megfelelően alakuljon.
A Társaság biztosítja, hogy az információk közzététele során a tájékoztatás a valóságnak megfelelő legyen,
egyértelmű és közérthető tájékoztatást valósítson meg, az üzleti titok védelme megfelelő legyen, a titkos
információk helyes kezelésével, a nyilvánosságra hozatal megfelelő és pontos időzítésével elkerülhető legyen,
hogy illetéktelenek az információkhoz idő előtt hozzáférhessenek, és így kizárható legyen az információkkal való
bármilyen visszaélés, továbbá a piaci szereplők, befektetők és részvényesek egy szabályozott és nyilvánosságra
hozott eljárás keretében, azonos időben tájékozódhassanak a társasággal kapcsolatos eseményekről.
A Társaság nyilvánosságra hozatali politikája az alábbi tényezők bemutatását kiemelten kezeli:
 a Társaság főbb célkitűzései;
 a Társaság fő tevékenységével, az általa követett üzleti etikával, a partnerekkel, versenytársakkal és
egyéb érintett felekkel kapcsolatos politika;
 a Társaság tevékenységének, gazdálkodásának eredménye;
 a Társaság működését, gazdálkodását befolyásoló kockázati tényezők, illetve a Társaság
kockázatkezelési elvei;
 szavatoló tőkéje, tőkekövetelmény nagysága,
 javadalmazási politika,
 a Társaság vezető tisztségviselői, illetve az ügyvezetés tagjainak szakmai pályafutása és díjazásuk elvei;
 társaságirányítási gyakorlat, a társaságirányítás rendszerének szerkezete;
 tulajdonosi struktúra.
A Társasággal összefüggő információk nyilvánosságra hozatalának az Igazgatóság által elfogadott alapelveit a
Társaság a hivatalos honlapján folyamatosan közzéteszi. A közzétételi folyamatok megfelelőségét a Belső
Ellenőrzés vizsgálja.
5.2. A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikája
Az Európai Parlament és Tanács piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU Rendelete (a továbbiakban: MAR)
alapján aTársaságnál, mint kibocsátónál vezetői feladatokat ellátó személyeknek és a MAR-ban meghatározott
esetekben a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját
követő három munkanapon belül értesíteniük kell a Társaságot és a Magyar Nemzeti Bankot a saját javukra
bonyolított, a Társaság részvényeire vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközeire, vagy az ezekhez kapcsolódó
származtatott vagy más pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletről (MAR 19. cikk (1)). A MAR 19. cikk (7)
bekezdése, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendelet határozza meg a bejelentési kötelezettséggel érintett
ügylettípusokat. Az értesítési kötelezettség minden ügyletre vonatkozik azt követően, hogy az ügyletek
összértéke egy naptári éven belül elérte az 5.000 EUR-t. A küszöb kiszámítása a fent említett valamennyi ügylet
nettósítás nélküli értékének összeadásával történik (MAR 19. cikk (8)).
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A MAR 19. cikk (5) bekezdése alapjána Társaság jegyzéket vezet a vezetői feladatokat ellátó személyekről és a
velük szoros kapcsolatban álló személyekről.
A Társaságnál vezetői feladatokat ellátó személy közvetve vagy közvetlenül nem bonyolíthat ügyleteket saját
javára vagy közvetve vagy közvetlenül harmadik fél javára a Társaság részvényei vagy hitelviszonyt megtestesítő
eszközei, illetve az ezekhez kapcsolódó származtatott termékek vagy más pénzügyi eszközök kapcsán egy
harmincnapos tilalmi időszak leteltéig azt megelőzően, hogy sor kerül az időközi pénzügyi jelentés vagy az év
végi jelentés nyilvánosságra hozatalára.
6. A részvényesi jogok gyakorlásának módja, valamint a közgyűlés lebonyolításával összefüggő
szabályok ismertetése
6.1. A részvényesi jogok gyakorlása módjának szabályai
A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a részvény, az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolás birtokában jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához
nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az Alapszabály rendelkezése alapján –
a Tpt. szerinti – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogainak
gyakorlásához az előbbieken túlmenően a részvénykönyvbe való bejegyzés is szükséges.
A részvényes részvényesi jogait személyesen, meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tpt. szerinti részvényesi
meghatalmazottja útján gyakorolhatja. Az Alapszabály rendelkezése szerint az Igazgatóság és a Felügyelő
Bizottság tagja, valamint a Társaság vezető állású munkavállalója abban az esetben lehet képviselő, ha
meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó által adott írásbeli
szavazási utasítással rendelkezik. Nem lehet képviselő a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság
vagyonellenőre. A részvényes a közgyűlésen őt képviselő meghatalmazott személy kijelöléséről úgy is
rendelkezhet, hogy a Társaság által a részére postán vagy elektronikus okiratként megküldött, az Alapszabály 1.
vagy 2. számú mellékletét képező formanyomtatványt a Társaság részére, a közgyűlés napját megelőző
munkanap végéig kitöltve, teljes bizonyító erejű magánokiratként visszaküldi.
A részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint adózott eredménye közgyűlés által
felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). Osztalékra az a részvényes
jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott fordulónapon a Társaság
részvénykönyvében szerepel. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező határozat kelte és az
osztalékfizetés kezdő időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.
A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként
felosztható vagyon részvényeivel arányos részére.
A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A felvilágosítást az
Igazgatóság megtagadhatja, ha az a Társaság bank-, illetve üzleti titkát sértené. A részvényes jogosult indítványt
tenni és a részvénye által biztosított szavazati jogokkal élni.
A részvényest megilletik mindazok a kisebbségi jogok, amelyeket a Ptk. biztosít.
6.2. A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok összefoglalása
A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlést az Igazgatóságnak a közgyűlés kezdő napját legalább 30
nappal megelőzően, az Alapszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzétett hirdetmény útján kell
összehívni. Azon részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket írásban megküldik a Társaság részére, a
közzétételi helyeken történt közzététel mellett elektronikus úton is értesíteni kell a közgyűlés összehívásáról.
A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság
jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
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összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság közzétételi helyein a közgyűlést megelőzően legalább
huszonegy nappal nyilvánosságra hozza.
Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra
jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem
tiltakoztak.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint
felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, az eredeti időponttól számított
legalább tíz és legfeljebb huszonegy napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlést az elnök legfeljebb egy alkalommal felfüggesztheti. Ebben az esetben a közgyűlést harminc napon
belül folytatni kell. A közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó
szabályokat ilyen esetben nem kell alkalmazni.
12.1. A közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy
szavazatra jogosít és minden 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű „C” sorozatú törzsrészvény tíz szavazatra
jogosít3. A Társaság a közgyűléshez kapcsolódóan a Tpt.-ben, a tőzsdei szabályokban és a KELER Zrt.
szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetést hajt végre, amelynek fordulónapja kizárólag a
közgyűlést megelőző 7. és 3. tőzsdenapok közötti időszakra eshet. A közgyűlésen a részvényesi jogok
gyakorlására az a személy jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és
akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a részvénykönyv
lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza.
A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a
részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása
nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt,
mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.
A közgyűlés az Alapszabály 12.6. pontjában felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes
többségével határoz (minősített többség, 75 % + 1 szavazat). Minden más kérdésben a határozathozatalhoz a
leadott szavazatok egyszerű többsége (50% + 1 szavazat) szükséges. A tartózkodás „nem” szavazatnak
minősül.
A közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos részletes szabályokat az Alapszabály 11-13. pontjai tartalmazzák.
7. Javadalmazási nyilatkozat
7.1. Javadalmazási Irányelvek 2017-re vonatkozóan
2015. január 1-jétől az új Hpt. 117.§ (5) bekezdése szerint a javadalmazási politika elveit a felügyeleti jogkörrel
rendelkező vezető testület fogadja el és vizsgálja felül, az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület felel
annak végrehajtásáért, amelyet legalább évente a hitelintézet belső ellenőrzése is ellenőriz.
A javadalmazási irányelvek módosítását a Társaság közgyűlése 2017. április 26. napján fogadta el. A
Javadalmazási Irányelvek a Takarékbank Csoport közép- és hosszú távú szemléletét tükrözik, az érintett
munkavállalók számára világos, átlátható, pontosan tervezhető juttatási kereteket határoz meg, valamint
alkalmazása során a 131/2011. (VII. 18.) számú Korm. rendeletben megfogalmazott arányosság elvei
érvényesülnek.
A „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosát szavazati jog nem illeti meg, így a közgyűlésen szavazásra nem
jogosult. Amennyiben azonban a Társaság valamely üzleti évében nem fizet osztalékot, az osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosait az
„A” sorozatú törzsrészvényekhez kapcsolódó szavazati joggal egyenlő mértékű szavazati jog illeti meg, mely jogot a következő üzleti évre
vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül jogosultak gyakorolni.
3
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A Takarékbank Zrt. 2017. július 1-jei hatállyal módosította az 5/2015. számú közvetlen hatályú integrációs
Javadalmazási Politika szabályzatot. A módosított szabályzatot a Takarékbank Zrt. Felügyelőbizottsága FB6/15/2017. számú határozatával elfogadta, az Igazgatósága az IG-7/10/2017. számú határozatával közvetlen
hatályú szabályzatként kiadta. A Takarékbank Zrt. Igazgatósága egyben utasította a Takarékbank Zrt. összevont
alapú felügyelete alá tartozó vállalkozásokat, hogy a szabályzatot – a KM9 jelzésű melléklet kivételével –
változatlan formában saját szabályzatként adják ki. A Társaság Igazgatósága a 93/2017.(08.09.) számú
határozatával elrendelte az implementált integrációs szabályzat kiadását, azzal, hogy a hatálybalépés időpontja
2017. július 1.
A javadalmazási politika a lényege az alábbiak szerint foglalható össze:
Az Irányelvek hatálya kiterjed az FHB bankcsoporti társaságok kiemelt személyi körére:
Kiemelt személyi körbe tartoznak:
I.
a Bankcsoporton belüli társaságok a kapcsolódó ágazati törvények szerinti vezető állású személyei
és a Munka Törvénykönyve (Mt.) szerinti vezető állású munkavállalói, (IG, FB tagok,
vezérigazgatók, vezérigazgató-helyettesek, munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása
alatt álló, helyettesítésre jogosított munkavállaló)
II.
kontroll funkciót betöltő szervezeti egységek első számú vezetői (kockázatkezelés,
kockázatelemzés (kockázati kontroll) – ellenőrzés, belső ellenőrzés, compliance)
III.
a kockázatvállalásra lényeges hatást gyakorló egyéb vezetők
Az Irányelvek hatálya kiterjed a(z):
a)
Kiemelt személyi kör – Munkavállalók tevékenysége értékelésének alapelveire, javadalmazási elveire,
munkaszerződési feltételeire, költségtérítésének szabályaira,
b)
Kiemelt személyi kör – Tisztségviselők díjazási elveire.
1. A Kiemelt személyi kör - Munkavállalók tevékenysége értékelésének alapelvei
Az érintett vezetői kör éves tevékenységének értékelésénél meghatározó szerepet a Társaság éves üzleti és
pénzügyi mutatószámainak teljesítése jelenti. Ezen túlmenően az értékelésnél figyelembe kell venni a hosszú
távú stratégia megvalósításában történő előmenetelt, a stratégiai gondolkodást, az üzleti lehetőségek
felismerését, felkutatását, az ezekre való reagálást, kapcsolatépítést és -ápolást a gazdasági/piaci szereplőkkel,
valamint a vezetőtársak/munkatársak motiválásának, ösztönzésének, menedzselésének készségét, továbbá
ezen tevékenységek támogatását.
Az éves értékelést dokumentált formában kell megtenni. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. 2017-ben a
Teljesítményértékelési rendszer 2017. március 1-jétől történő fokozatos bevezetéséről döntött, amelyet az
Igazgatóság 11/2017. (02.10.) sz. határozatával fogadott el.
A teljesítményértékelési rendszer az 5/2015. sz. közvetlen hatályú integrációs Javadalmazási politika szabályzat
irányelveit követi.
2. A Kiemelt személyi kör - Munkavállalók javadalmazási elvei
Javadalmazásnak minősül a munkavállaló részére a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve, pénzbeli,
természetbeni, vagyoni jog vagy egyéb formában nyújtott juttatás. A javadalmazás alap- és
teljesítményjavadalmazásból tevődik össze.
2.1.
Alapjavadalmazás: a munkaszerződésben megállapított munkabér, továbbá minden olyan juttatás,
amelyet más munkavállaló is megkaphat.
A javadalmazás alapjavadalmazásnak minősül, ha az odaítélés kritériumai transzparensek, mértéke előre
meghatározott, tükrözi a szakmai tapasztalatot, állandó, nem ösztönzi a csoporttag kockázatvállalási limitjeit
meghaladó kockázatok vállalását, nem visszavonható.
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2.2.
Minden javadalomelem, amely nem felel meg az alapjavadalmazás alatt felsorolt kritériumoknak,
teljesítményjavadalomnak minősül, így különösen a prémium, célprémium, céljutalom, jutalom, jutalék,
projektjutalom, mozgóbér, valamint a munkaviszony megszüntetés esetén közös megegyezéshez kapcsolódóan
kifizetett összeg.
Az éves teljesítmény függvényében üzleti évente legfeljebb az Irányelvekben meghatározott mértékű éves
teljesítményjavadalom fizethető a bevezetett teljesítményértékelésben kitűzött, vagy jutalékrendszerben történő
kiírások alapján.
A teljesítmény javadalomhoz kötött feladatokat a javadalmazási politika rendszer keretein belül, összhangban
az integráció Javadalmazási politika szabályzatában megfogalmazottakkal, a munkáltatói jogkört gyakorló
határozza meg. A feladatok az FHB Csoport nemzetközi számviteli sztenderdek szerint készített beszámolója
szerinti eredményéhez, az irányított szakterület éves teljesítményéhez, és az egyéni teljesítményhez kötöttek.
A célfeladatok megoszlása általánosságban a hitelintézet formájában tevékenykedő Csoporttag esetében:
 a Csoporttag adózás utáni eredménye
 a Csoporttag kockázati mutatói
o nem teljesítő hitelek aránya és arányának változása
o tőkekövetelmény előírásnak való megfelelés mértéke
o likviditási kockázatokat mérő mutatószám(ok) változása
A prémiumcélok meghatározásához tartozó mutatószámok a nem hitelintézet formájában tevékenykedő
Csoporttag esetében
 a Csoporttag adózás utáni eredménye
 tevékenység kockázatára legjellemzőbb további minimum kettő maximum három, eltérő kockázatot
bemutató mutató (kockázati mutatók)
és belső kontroll feladatokat ellátók esetén:
 szervezeti egység mutatóktól, teljesítményétől függő,
 egyéni mutatóktól, teljesítménytől függő.
A Prémium mértéke a Kiemelt személyek között az éves alapbér 5 %-tól az éves alapbér 100%-ig terjedhet.
Kizárja a kifizetést ha a
- hitelintézet csoporttag esetében a tőkemegfelelési mutatók jogszabályban vagy integrációs szintű belső
szabályzatban előírt szint alatt maradnak,
- csoporttag tárgyévi eredménye veszteség, (kivéve, ha az FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatósága ettől
eltérő módon nem dönt),
- a kiemelt személy magatartása a csoportnak, csoporttagnak veszteséget okozott.
Az integrációs javadalmazási politika előírásaival összhangban, mivel az FHB Csoporttagok egyedi
mérlegfőösszege mindegyik csoporttag esetén kevesebb, mint 500 milliárd forint, az arányosság elve alapján
speciális szabályként a teljesítményjavadalom halasztott kifizetése, illetve a készpénz/részvényjuttatásként
történő megosztása nem kerül alkalmazásra.
2.3. Javadalmazási rendszer
A Hpt. javadalmazási politikára vonatkozó 117-121. §-ai, továbbá a végrehajtására vonatkozóan kiadásra került
Kormányrendelet, illetve a kapcsolódó MNB ajánlásra is tekintettel a Társaságnál a javadalmazási politika elveit a
felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület fogadja el és vizsgálja felül, az irányítási jogkörrel rendelkező
vezető testület felel annak végrehajtásáért, amelyet legalább évente a hitelintézet belső ellenőrzése is ellenőriz.
3. A Kiemelt személyi kör - Munkavállalók részére biztosítható juttatások
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A Kiemelt személyi kör - Munkavállaló a munkáltató döntése szerint jogosult lehet
a) a Bankcsoport tulajdonában lévő személygépkocsi használatára, a mindenkor hatályos belső
szabályzatnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően,
b) munkaviszony szerinti feladatai szerződésszerű ellátása érdekében a munkáltatói
hívócsoportba tartozó mobiltelefon használatára,
c) munkaviszony szerinti feladatai szerződésszerű ellátása érdekében hordozható számítógéphasználatra
d) juttatási szabályzatban foglalt, nem vezető munkavállalók számára is biztosított általános és
választható juttatásokra (pl. cafeteria)
4. A Kiemelt személyi kör - Munkavállalók munkaszerződésének feltételei, költségtérítésének
szabályai
4.1.
A Kiemelt személyi kör – Munkavállaló jogviszonyának létesítése: az alapvető munkáltatói jogok
gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszűntetése, munkaszerződés módosítása, a javadalmazás
megállapítása – ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is) a jogszabályban, az
Alapszabályban, illetve az Igazgatóság ügyrendjében, Szervezeti Működési Szabályzatban meghatározott, erre
jogosult által történik.
4.2.
A Kiemelt személyi kör – Munkavállalói körébe tartozó dolgozóval munkaszerződésének feltételeiről,
költségtérítésének szabályairól a munkáltatói jogkört gyakorló állapodik meg, figyelemmel a belső
szabályzatokban foglaltakra, ill. a Javadalmazási Politika irányelveire.
5. Kiemelt személyi kör - Tisztségviselők díjazási elvei
A Tisztségviselők díjazásának megállapítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A díjazás határozott
összegű, havonta esedékes. A Tisztségviselők díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke
igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban
álljon a Tisztségviselők munkavégzésével, a Társaság előző éves gazdasági eredményével, a foglalkoztatottak
létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában
elfoglalt helyének, szerepének. A Társaság az Igazgatóság egyes külső tagjai részére, külön feladat ellátása
mellett, az Igazgatóság egyedi döntése alapján, a Bankcsoport tulajdonában lévő személygépkocsi használatot
és üzleti kártyát biztosíthat a mindenkor hatályos belső szabályzatnak és adójogszabályoknak megfelelően.
7.2. Javadalmazási Nyilatkozat 2017 évre vonatkozóan
1/ Menedzsment tagok
Hatályba lépés
Az 5/2015. számú Javadalmazási Politika szabályzat módosított verziója 2017. július 1-től hatályos.
A szabályzatot a Takarékbank Zrt. Felügyelőbizottsága FB-6/15/2017. számú határozatával elfogadta, és ezt
követően a Takarékbank Zrt. Igazgatósága IG-7/10/2017. számú határozatával a szabályzatot közvetlen hatályú
szabályzatként adta ki. A Takarékbank Zrt. Igazgatósága egyben utasította a Takarékbank Zrt. összevont alapú
felügyelete alá tartozó vállalkozásokat, hogy a szabályzatot - a KM9 jelzésű mellékletkivételével - változatlan
formában saját szabályzatként adják ki.
2/ Tisztségviselők
A Társaság igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai a Társaság 2016. évi rendes közgyűlésén megállapított
díjazásban részesültek, melynek mértéke 2007. óta nem változott. Az FHB Bankcsoportba tartozó társaságok
igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai 2017. év közepéig– a FHB Bankcsoport bármely társaságánál
munkaviszonyban nem állók kivételével – tiszteletdíjban nem részesültek. 2017. év második felétől kezdődően az
igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok valamennyien részesülnek díjazásban. Egyéb tisztségviselők esetében
a tiszteletdíj a Társaság tisztségviselői tiszteletdíjának 50 %-a.
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Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való
megfelelésről
Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.;
cégjegyzékszáma: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként
az alábbi kérdőív kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős
Társaságirányítási Ajánlások (”FTA”) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját
társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.
Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje
A Társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid
tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.
A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben
hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.
Igen Nem (magyarázat)
A 1.1.2 A Társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.
Igen Nem (A Társaság kibocsátott B sorozatú osztalékelsőbbségi részvényeket, amelyekhez főszabály szerint
szavazati jog nem kapcsolódik.)
A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a Társaság
közgyűlésén.
Igen Nem (magyarázat)
A 1.2.9 A Társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan
meghatározták, leírták.
Igen Nem (magyarázat)
A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes
magyarázatára.
Igen Nem (A Felügyelő Bizottság javaslatát minden esetben tartalmazták az előterjesztések. A döntés hatásainak
részletes magyarázatát a közgyűlésen feltett konkrét kérdésekre válaszolva adja meg az Igazgatóság.)
A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két
nappal megelőzően közzétették.
Igen Nem
A 1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval
egyidejűleg megismerhették.
Igen Nem
A 1.3.9 A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal
megelőzően közzétették.
Igen Nem
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A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen Nem (magyarázat)
A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen Nem (magyarázat)
Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az
elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.
Igen Nem (magyarázat)
A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus
hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.5.1 A Társaság igazgatótanácsában/felügyelő bizottságában elegendő számú független tag van az
igazgatóság pártatlanságának biztosításához.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.5.4 Az igazgatótanács/felügyelő bizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a
függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.
Igen Nem
A 2.5.6 A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács/felügyelő bizottság függetlenségével
kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.
Igen Nem (Önálló dokumentum nem szerepel a vezető állású személyek függetlenségéről a honlapon, azonban
mind az Igazgatóság, mind a Felügyelő Bizottság Ügyrendje tartalmazza az összeférhetetlenségi és
függetlenségi kritériumokat az adott testület tagjai vonatkozásában. A testületek ügyrendjei megtalálhatóak a
Társaság honlapján.)
A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő
bizottságot / audit bizottságot), ha a Társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy
más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a Társaság (illetve
leányvállalata) között létrejött ügyleteket a Társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti
gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.
Igen Nem (magyarázat)
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A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő
bizottsággal (audit bizottsággal).
Igen Nem (A 2.6.2. szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyletekről a Felügyelő Bizottság tájékoztatást
kap. Az ilyen jellegű ügyletek átláthatóságát a Hpt., és az alapján a Társaság belső szabályzatai biztosítják.)
A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a
cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.
Igen Nem
A 2.6.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a Társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes
információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
Igen Nem (A vonatkozó belső szabályzatot a vezérigazgató fogadja el)
Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó
irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
Igen Nem (A vonatkozó belső szabályzatot a vezérigazgató fogadja el)
A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság /
igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására
vonatkozóan.
Igen Nem (magyarázat)
A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.
Igen Nem (magyarázat)
Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait
a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.7.2. Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.7.2.1 A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.7.3 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és
javadalmazásának megállapítása.
Igen Nem (magyarázat)
A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön
napirendi pontban hagyta jóvá.
Igen Nem (magyarázat)
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A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.
Igen Nem (magyarázat)
A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek
részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint)
Igen Nem (magyarázat)
A 2.7.7 A Társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.
Igen Nem (magyarázat)
A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, és a
menedzsment egyes tagjainak díjazását.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a Társaság teljes
kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.
Igen Nem (magyarázat)
Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások
hatékonyságáról.
Igen Nem (magyarázat)
Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása
érdekében.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.8.3 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.
Igen Nem (A belső kontrollok közül a kockázatkezelési stratégiát és elveket az Igazgatóság, míg a független
belső ellenőrzés rendszerével kapcsolatos elveket, a belső ellenőrzési szabályrendszert az Igazgatóság és a
Felügyelő Bizottság is elfogadta.)
A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a Társaság tevékenységét érintő kockázatok
kezelését, a Társaság célkitűzéseinek elérését.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4
pontokban szereplő szempontokat.
Igen Nem (A belső kontrollok rendszerének kialakítása megoszlik az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és e két
testület felhatalmazása alapján a menedzsment között. E feladataikat a testületek és a menedzsment saját
hatáskörükben a 2.8.4. pontban szereplő szempontokkal összhangban végezték el.)
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A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása.
Igen Nem (Az állítás részben igaz a Társaságra, mivel a kockázatkezelés – ideértve a hitelezési kockázatok,
működési kockázatok, piaci kockázatok stb. – és a compliance funkció kialakítása és fenntartása a menedzsment
feladata, míg a független belső ellenőrzési rendszer kialakítása és fenntartása a Hpt. alapján a Felügyelő
Bizottság feladata.)
A 2.8.6 A Társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak/felügyelő
bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
Igen Nem (A belső ellenőrzés a Felügyelő Bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. A Társaságnál az
Audit bizottságot a Felügyelő Bizottság 3 tagja alkotta 2017. évben.)
A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak/felügyelő bizottságnak a
kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.
Igen Nem (A Társaságnál „belső audit csoport” elnevezésű szervezeti egység nem működik. A független belső
ellenőrzési szervezet rendszeresen beszámolt a Felügyelő Bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll
mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.)
A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság/felügyelő bizottság megbízása alapján a belső
ellenőrzés hajtja végre.
Igen Nem
A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.
Igen Nem (magyarázat)
A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelő
bizottság) hagyta jóvá.
Igen Nem (A Társaságnál az éves belső ellenőrzési tervet a független belső ellenőrzési szervezet javaslatára a
Felügyelő Bizottság hagyta jóvá – a Felügyelő Bizottság 3 tagja azonban egyben az audit bizottság tagja is.)
A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok
működéséről.
Igen Nem (magyarázat)
Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával,
feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.
Igen Nem (Az Igazgatóság a belső kontrollok közül a kockázatkezelés, kockázatellenőrzés és a megfelelőség
biztosítási funkció működését kíséri figyelemmel, illetve számoltatja be a jogszabályban, illetve a felügyeleti
határozatokban/ajánlásokban meghatározott rendszerességgel ezen területeket. A független belső ellenőrzés
működését az ügyvezetés és a Hpt. alapján a Felügyelő Bizottság kíséri figyelemmel. Az Igazgatóság évközben
megkapja a belső ellenőri jelentéseket és évente a Felelős Társaságirányítási Jelentésében mutatja be a belső
kontrollok működését.)
A 2.8.11 Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges
hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.
Igen Nem (Az Igazgatóság 2017-ben nem állapított meg lényeges hiányosságot a belső kontrollok rendszerét
illetően.)
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A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést
kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést
idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.
Igen Nem (A Társaság könyvvizsgálója 2017-ben nem kapott olyan megbízást a Társaságtól, amely jelentős
ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az
üzletmenetre.)
A 2.9.3 Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a Társaság működését
lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet,
illetve külső szakértőt.
Igen Nem (A Társaság könyvvizsgálója 2017-ben nem kapott az Igazgatóságtól a Társaság működését
lényegesen befolyásoló megbízást.)
Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetőek
olyannak, mely jelentősen befolyásolják a Társaság működését.
Igen Nem (Az Igazgatóság a vonatkozó jogszabályban, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. számú mellékletében
felsorolt eseteket tekinti olyan eseményeknek, amelyeknek megfelelő esemény – az adott események egyedi
vizsgálata alapján – a Társaság működését jelentősen befolyásoló eseménynek minősülhet.)
A 3.1.6 A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok
célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének
feltüntetésével).
Igen Nem (A Társaságnál 2017-ban elkülönülten nem működtek bizottságok, azok feladatait az Igazgatóság,
illetve a Hpt. alapján a Felügyelő Bizottság tagjai látták el. Ugyanakkor a 2014. évi rendes közgyűlés által
létrehozott és megválasztott Audit Bizottság feladatait a Társaság közzétett Alapszabálya részletesen
tartalmazza, valamint az Audit Bizottság tagjainak neve, életrajza és megválasztásának ideje – tekintettel arra,
hogy a Felügyelő Bizottság tagjai is – a Társaság honlapján nyilvánosan elérhetők.)
A 3.1.6.1 A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta a jelölőbizottságra delegált feladatokat, a bizottságok
célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének
feltüntetésével).
Igen Nem (A Társaságnál 2017-ben elkülönülten nem működtek bizottságok, azok feladatait az Igazgatóság,
illetve a Hpt. alapján a Felügyelő Bizottság látta el.)
A 3.1.6.2 A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a
bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének
feltüntetésével).
Igen Nem (A Társaságnál 2017-ben elkülönülten nem működtek bizottságok, azok feladatait az Igazgatóság,
illetve a Hpt. alapján a Felügyelő Bizottság látta el.)
A 3.2.1 Az audit bizottság/felügyelő bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll
rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.
Igen Nem
A 3.2.3 Az audit bizottság/felügyelő bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a
független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt
problémákra vonatkozó beszámolóját.
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Igen Nem (A Társaságnál az audit bizottságéval megegyező személyi összetételű Felügyelő Bizottság pontos és
részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr munkaprogramjáról, és megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat
során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.)
A 3.2.4 Az audit bizottság/felügyelő bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró
nyilatkozatot.
Igen Nem (A Társaságnál az audit bizottságéval megegyező személyi összetételű Felügyelő Bizottság bekérte
az új könyvvizsgáló jelölttől a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.)
A 3.3.1 A Társaságnál jelölőbizottság működik.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült jelölőbizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság látta el.)
A 3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült jelölőbizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság látta el.
Az Igazgatóság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.)
A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült jelölőbizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság látta el. A
menedzsment tagok kiválasztása és kinevezése az Igazgatóság hatáskörébe tartozik, amely ezen feladatát a
Hpt. vonatkozó rendelkezései és a PSZÁF 4/2007. (X.31.) számú ajánlása alapján látja el.)
A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült jelölőbizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság látta el.
Az Igazgatóság évente értékeli saját, illetve a menedzsment tevékenységét, így 2017-ben is ekként járt el.)
A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a
részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült jelölőbizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság látta el.)
A 3.4.1 A Társaságnál javadalmazási bizottság működik.
Igen Nem (A Hpt. rendelkezése alapján a Társaság javadalmazási bizottság felállítására nem köteles. A
Társaságnál elkülönült javadalmazási bizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság látta el.)
A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás
egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült javadalmazási bizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság
látta el. Az Igazgatóság a testületek díjazására tett javaslatot a Közgyűlés számára, illetve a menedzsment
díjazásának struktúráját kialakította és jóváhagyta.)
A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság /
igazgatótanács hagyta jóvá.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült javadalmazási bizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság
látta el. A menedzsment javadalmazását az Igazgatóság állapította meg a közgyűlés által elfogadott
Javadalmazási Irányelvek keretei között.)
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Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta
jóvá.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült javadalmazási bizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság
látta el. Az Igazgatóság tagjainak javadalmazását az Igazgatóság javaslata alapján a közgyűlés állapította meg.)
A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült javadalmazási bizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság
látta el.
A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvekre vonatkozóan.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült javadalmazási bizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság
látta el.)
A 3.4.4.1 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg az egyes személyek javadalmazására
vonatkozóan.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült javadalmazási bizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság
látta el. A 2017-ben módosított javadalmazási irányelvek alapján – a Hpt. vonatkozó rendelkezéseivel
összhangban – az Integrációs Javadalmazási politika szabályzat implementálását a menedzsment javaslatára az
Igazgatóság hagyta jóvá és azt a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.)
A 3.4.4.2 A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült javadalmazási bizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság
látta el. Az Igazgatóság – a menedzsment tagjai feletti munkáltatói jogokat gyakorló testületként, az Igazgatóság
elnöke útján – figyelemmel kíséri a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.)
A 3.4.4.3 A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a Társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő
tájékoztatási kötelezettségeknek.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült javadalmazási bizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság
látta el. Az Igazgatóság a menedzsment útján ellenőrizte, hogy a Társaság 2017-ben is közzétette honlapján a
Javadalmazási Irányelveket.)
A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült javadalmazási bizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság
látta el. Az Igazgatóság tagjainak többsége független.)
A 3.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság
összevonásával kapcsolatban.
Igen Nem (A Társaságnál elkülönült javadalmazási, illetve jelölőbizottság nem működött 2017-ben, feladatait az
Igazgatóság látta el.)
A 3.5.2 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölőbizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást
adott ki.
Igen Nem (A Társaságnál a jelölőbizottság feladatait 2017-ben az Igazgatóság látta el. Ennek indokairól az
Igazgatóság a közgyűlésen részvényesi kérdés esetén tájékoztatást ad.)
A 3.5.2.1 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól
tájékoztatást adott ki.
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Igen Nem (A Társaságnál a javadalmazási bizottság feladatait 2017-ben az Igazgatóság látta el. A Hpt. 117121.§ (6) bekezdése alapján a Társaság javadalmazási bizottság felállítására nem köteles.)
A 4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács a Társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat
az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a Társaságot érintő, illetve a Társaság
értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre
kerüljön, hozzáférhető legyen.
Igen Nem (magyarázat)
A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a Társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos
elbánás alá esik.
Igen Nem
A 4.1.3 A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.
Igen Nem (magyarázat)
A Társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva
alakítja ki.
Igen Nem (magyarázat)
A 4.1.4 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.
Igen Nem (Az Igazgatóság meghatározta a nyilvánosságra hozatali irányelveit és a menedzsment útján figyelmet
fordít a betartásukra.)
A 4.1.5 A Társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.
Igen Nem (magyarázat)
A 4.1.6 A Társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő
tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.
Igen Nem (magyarázat)
A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi
kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű
egyéb megbízást kapott a Társaságtól, illetve annak leányvállalatától.
Igen Nem
A 4.1.9 A Társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács,
felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.
Igen Nem (magyarázat)
A 4.1.10 A Társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről,
működéséről.
Igen Nem
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A 4.1.10.1 A Társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint
az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.
Igen Nem (Az értékelési szempontokról a Társaság az évi rendes közgyűlésen részvényesi kérdésre
tájékoztatást ad.)
A 4.1.11 A Társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a
nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő
bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.
Igen Nem (magyarázat)
A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső
kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb
kockázatok áttekintő ismertetésére.
Igen Nem (magyarázat)
A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a Társaság évente, az éves jelentés közzétételekor,
nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.
Igen Nem (magyarázat)
A 4.1.14 A Társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a Társaság részvényei
értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.
Igen Nem (magyarázat)
A Társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a Társaság
értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét
az éves jelentésben és a Társaság honlapján feltüntette.
Igen Nem (magyarázat)
A 4.1.15 A Társaság az éves jelentésben és a Társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács
tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a Társaság működését
befolyásolhatja.
Igen Nem (2017-ben nem merült fel ilyen eset.)
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Javaslatoknak való megfelelés szintje
A Társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).
J 1.1.3 A Társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.
Igen / Nem
J 1.2.1 A Társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának
gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.
Igen / Nem
J 1.2.2 A Társaság Alapszabálya a Társaság honlapján megtekinthető.
Igen / Nem
J 1.2.3 A Társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó)
információkat közzétették.
Igen / Nem
J 1.2.4 A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó,
előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a Társaság honlapján nyilvánosságra hozta.
Igen / Nem
J 1.2.5 A Társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb
számban való megjelenését.
Igen / Nem
J 1.2.6 A Társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével
megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.
Igen / Nem
J 1.2.7 A Társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos
és gyors meghatározását.
Igen / Nem
J 1.2.11 A Társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó
információkat.
Igen / Nem (2017-ben egy részvényes sem kérte a közgyűléshez kapcsolódó információk elektronikus
továbbítását.)
J 1.3.1 A közgyűlés elnökének személyét a Társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt
elfogadta.
Igen / Nem
J 1.3.2 Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.
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Igen / Nem
J 1.3.3 A Társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a Társaság közgyűlésein az igazgatóság /
igazgatótanács elnökének, vagy a Társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is
meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési
jogot kapjon.
Igen / Nem
J 1.3.4 A Társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és
indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.
Igen (ti. a Társaság nem korlátozta a részvényesi jogok gyakorlását) / Nem
J 1.3.5 A Társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a
közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A Társaság közzétette magyarázatát a válaszok
megtagadására vonatkozóan.
Igen / Nem (A 2017. évi közgyűlésen valamennyi részvényesi kérdés megválaszolásra került.)
J 1.3.6 A közgyűlés elnöke és a Társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő
válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali
elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.
Igen / Nem
J 1.3.7 A közgyűlési döntésekről a Társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.
Igen / Nem
J 1.3.11 Az egyes alapszabály módosításokról a Társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.
Igen / Nem
J 1.3.12 A Társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati
javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a
közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.
Igen / Nem
J 1.4.1 A Társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden
szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.
Igen / Nem (2017-ben a Társaság nem fizetett osztalékot részvényeseinek.)
J 1.4.2 A Társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal
kapcsolatos irányelveit.
Igen / Nem
J 2.1.2 Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács felépítését, az
ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb,
az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket.
Igen / Nem
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J 2.2.1 A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait,
valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljárt.
Igen / Nem
J 2.3.2 A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés
előterjesztéseihez.
Igen / Nem (a Társaságnál fennálló szabályozásnak megfelelően három munkanappal az ülés előtt kapják meg a
testületi tagok az előterjesztéseket)
J 2.3.3 Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti
részvétele.
Igen / Nem
J 2.4.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó
információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.
Igen / Nem
J 2.4.2 A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.
Igen / Nem
J 2.4.3 A Társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a
Társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.
Igen / Nem (A Társaság újonnan választott testületi tagjai az adott testület működésében való részvételük során
haladéktalanul megismerhetik ezen körülményeket.
J 2.5.2 Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a Társaság alapdokumentumaiban rögzítették.
Igen / Nem
J 2.5.3 A Társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén
milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment
tevékenységét.
Igen / Nem
J 2.5.6 A Társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a Társaság
igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be.
Igen / Nem
J 2.7.5 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének
kialakítása a Társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.
Igen / Nem
J 2.7.6 A Társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz
részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.
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Igen / Nem
J 2.8.2 Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment
azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért,
ellenőrzéséért, valamint a Társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.
Igen / Nem
J 2.8.10 A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a
2.8.10 pontban foglalt szempontokat.
Igen / Nem (a Társaságnál ez a Felügyelő Bizottság hatásköre)
J 2.8.12 A Társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a Társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a
menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak.
Igen / Nem (de a könyvvizsgáló az Igazgatóság valamennyi ülésére meghívást kap, így lehetősége van
megismerni és értékelni a Társaság kockázatkezelési rendszereit és a menedzsment kockázatkezelési
tevékenységét. Emellett a könyvvizsgáló könyvvizsgálata keretében ellenőrzi a nyilvánosságra hozott információk
és adatok tartalmát és értékbeli helyességét, amelyek a kockázatkezelésre, tőkemegfelelésre és javadalmazásra
vonatkoznak.
J 2.9.1 Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele
esetén követendő eljárásra.
Igen / Nem
J 2.9.1.1 A felügyelő bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén
követendő eljárásra.
Igen / Nem
J 2.9.1.2 Az audit bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő
eljárásra.
Igen / Nem (Az audit bizottság – melynek tagjai a Felügyelő Bizottság tagjaival azonosak – szükség szerint
egyedileg dönt a kérdésben.)
J 2.9.1.3 A jelölőbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő
eljárásra.
Igen / Nem (A Társaságnál elkülönült jelölőbizottság 2017-ben nem működött, feladatait az Igazgatóság látta el.)
J 2.9.1.3 A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén
követendő eljárásra.
Igen / Nem (A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik, feladatait az Igazgatóság látja el.)
J 2.9.4 Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási
joggal meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját.
Igen / Nem
J 2.9.5 A Társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes
végrehajtása érdekében.
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Igen / Nem (Ezt a jogszabály nem teszi lehetővé.)
J 3.1.2 Az audit bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a vonatkozó
bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a
felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.
Igen / Nem (A Társaságnál audit bizottság a 2014- évi rendes közgyűlésig nem működött, azt követően az audit
bizottság összetétele a Felügyelő Bizottság összetételével egyezett meg. 2017. januártól az audit bizottságot a
Felügyelő Bizottság 3 tagja alkotja.)
J 3.1.2.1 A jelölőbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a vonatkozó
bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a
felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.
Igen / Nem (A Társaságnál jelölőbizottság nem működik, feladatait az Igazgatóság látja el.)
J 3.1.2.2 A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a
vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető
testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.
Igen / Nem (A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik, feladatait az Igazgatóság látja el.)
J 3.1.4 A Társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és
tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.
Igen / Nem (A Társaságnál nincsenek önálló bizottságok. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai
megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.)
J 3.1.5 A Társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.
Igen / Nem (A Társaságnál 2017-ben elkülönülten nem működtek bizottságok, azok feladatait az Igazgatóság,
illetve a Hpt. alapján a Felügyelő Bizottság látta el.)
J 3.2.2 Az audit bizottság/felügyelő bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a Társaság számviteli,
pénzügyi és működési sajátosságairól.
Igen / Nem (De az audit bizottságal személyi összetételében megegyező Felügyelő Bizottság tagjai ezirányú
kérése esetén a Társaság minden információt megad a tagok részére.)
J 3.3.3 A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke számára az
igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról,
megfeleléséről az adott üzleti évben.
Igen / Nem (A Társaságnál nincsenek önálló bizottságok. Az Igazgatóság értékelte saját tevékenységét, a
testület elnöke megfelelő információkkal rendelkezett az egyes tagok tagsági viszonyból eredő tevékenységéről.)
J 3.3.4 A jelölőbizottság tagjainak többsége független.
Igen / Nem (A Társaságnál nincsenek önálló bizottságok, azok feladatait az Igazgatóság, illetve a Hpt. alapján a
Felügyelő Bizottság látta el a 2017. évben. A jelölőbizottság feladatait ellátó Igazgatóság tagjainak többsége
független.)
J 3.3.5 A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.
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Igen / Nem (A Társaságnál nincsenek önálló bizottságok, azok feladatait az Igazgatóság, illetőleg a Felügyelő
Bizottság látja el.)
J 3.4.5 A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.
Igen / Nem (A Társaságnál nincsenek önálló bizottságok. Az Igazgatóság ugyanakkor gondoskodott a
javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.)
J 3.4.6 A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll.
Igen / Nem (A Társaságnál nincs javadalmazási bizottság, a feladatokat, illetőleg funkciókat jogszabály
felhatalmazása alapján az Igazgatóság, illetőleg a Felügyelő Bizottság látja el.)
J 4.1.4 A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.
Igen / Nem
Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának
eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.
Igen / Nem
J 4.1.7 A Társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.
Igen / Nem
J 4.1.16 A Társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.
Igen / Nem
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